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Referat fra generalforsamlingen den 22. maj 2019 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

Jørn Sanggård (112) blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at indkaldelsen til 

generalforsamlingen var rettidig. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/ formand Per Friis Madsen (96) 

Formanden fortalte om de væsentligste opgaver i den forgangne år, beretningen findes her: Link 

 

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse v/kasserer Per Eskildsen (82) 

Per Eskildsen (82) gennemgik regnskabet, der viste et underskud på godt 5.700 kr.  

Det skyldes primært Coda udgift fra 2017, som bestyrelsen valgte at lade indgå i regnskabet uden 

ekstra opkrævning hos medlemmerne. Grundet den milde vinter var der igen i år ingen udgifter til 

snerydning og fejning. 

Beslutning og bidrag til vejfonte afventer udfaldet af kommunes arbejde med opklassificering. 

 

4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af bidrag v/kasserer Per Eskildsen (82) 

Per Eskildsen (82) fremlagde budgettet, der ligger meget tæt op af de tidligere år. Budgettet blev 

vedtaget. 

 

5. Orientering om Favrskov Kommunes planer vedrørende opklassificering af private veje v. John 

Bomholt (116) 

John fortalte om forløbet med opklassificering af private veje, se materiale her: Link 

 

6. Nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på at få afklaret fremtiden for modtagelse af TV og 

radio v. Nick Vingum (74) 

I forlængelse af mange snakke på tidligere generalforsamlinger samt bestyrelsens snak omkring 

hvordan vi få flere til at deltage i det frivillige arbejde (jf. formandens beretning), vil bestyrelsen 

foreslå, at vi nedsætter et ad-hoc udvalg. Der var enighed om også at se på internet i udvalget. Peter 

Hust (122), Kim Kaae (98) og Nick Vingum (74) fra bestyrelsen meldte sig. Udvalget udarbejder en 

indstilling til bestyrelsen. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg var Per Eskildsen (82), Søren Mortensen (110) og Per Friis Madsen (96).  

https://hindhojen.dk/wp/wp-content/uploads/2019/05/Formandens-beretning-ved-Generalforsamling-2019.pdf
https://hindhojen.dk/wp/wp-content/uploads/2019/06/HindhojenOpklassificering.pdf
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Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Per Eskildsen (82), Søren Mortensen (110) og Lars 

Karlsen (92) 

Hanne Andersen (114) og Per Friis Madsen (96) blev valgt som suppleanter. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Kim Bräuner (72) blev valgt som revisor og Peter Frandsen (100) blev valgt som revisorsuppleant. 

 

9. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag modtaget, men ”Retningslinjer for vedligeholdelse af grønne arealer” blev skitseret af 

Grønt udvalg v. Lars Karlsen (92). Dokumentet kan findes på hjemmesiden under Grønt Udvalg: Link  

 

10. Eventuelt 

En snak om beskæring af vejtræer i forhold til at forventet opklassificering først vil ske med effekt fra 

efteråret 2020 eller foråret 2021. På næste grønne arbejdsdag i efteråret fortsætter vi derfor med 

beskæring/opstamning. 

Bestyrelsen opfordres til at fortsætte med at rykke entreprenøren omkring reparation af asfalt på 

stikvejene og også overveje at søge alternative leverandører. 

 

 

Efter generalforsamlingen var der snak om Grønt Udvalg. 

Anette (82) ønsker at udtræde og de resterende i udvalget mener at de godt kan køre videre selv. 

Grønt Udvalg består af: Lars Karlsen (92), Klaus Kristensen (76), Bo Sørensen (104) og Jens Kristensen 

(88). 

 

 

https://hindhojen.dk/wp/wp-content/uploads/2019/05/Retningslinjer-for-vedligehold-af-fællesarealer.txt�
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